
 

 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 701 03 Ostrava / Česká republika 
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Č. j.: OU-25102/90-2020 
  

Zápis z mimořádného zasedání Rady pro vnitřní hodnocení   

ze dne 28. dubna 2020  
  

Přítomni: Lata, Jandačka, Drozd, Špunda, Kopecký, Labischová, Malura, Skýpala, Chytil, 
Plevová, Sikorová, Sibinský, Petrucijová 

Omluveni: Pánek, Kladiwa 

Hosté: Papřok, Šumberová, Zářický    
   
Zahájení zasedání: 13:00  
Konec zasedání: 14:15 
Jednání bylo vedeno prostřednictví konferenčního systému MS Teams. 

   
Jednání vedl: předseda RVH prof. MUDr. Jan Lata, CSc.     

 
Předseda na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na online 
mimořádném zasedání. Uvedl, že je Rada způsobilá k usnášení.  
 
V zájmu urychlení procesu hodnocení studijních programů navrhl předseda rozšíření 
programu o bod: Projednání náhradních hodnotitelů studijního programu PdF OU 
Behaviorální zdraví, sport a technologie (NMgr., prezenční forma, jazyk český). Jeden 
z původních externích hodnotitelů hodnocení odmítl. 
 
Rada přistoupila k hlasování o zařazení výše uvedeného bodu do programu. 
 
Usnesení: RVH OU souhlasí se zařazením následujícího bodu do programu mimořádného 
zasedání RVH OU: Projednání náhradních hodnotitelů navazujícího magisterského studijního 
programu PdF OU Behaviorální zdraví, sport a technologie (NMgr., prezenční forma, jazyk 
český). 
 
Hlasování:  

Počet členů celkem: 15    
Počet přítomných: 12 
Počet hlasů kladných: 12 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 

 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 

1. Projednání náhradních hodnotitelů navazujícího magisterského studijního 

programu PdF OU Behaviorální zdraví, sport a technologie 

Papřok přednesl návrhy na nové externí hodnotitele navazujícího magisterského studijního 
programu Behaviorální zdraví, sport a technologie (NMgr., prezenční forma, jazyk český). Dále 
uvedl, že nepřítomný zpravodaj Pánek s návrhy souhlasí. 
Jandačka podrobněji okomentoval důvody vhodnosti jednotlivých navrhovaných hodnotitelů. 
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje návrhy na externí hodnotitele pro 
navazující magisterský studijní program Behaviorální zdraví, sport a technologie v prezenční 

formě, s jazykem výuky českým (viz příloha č. 1 zápisu).    
 
Hlasování: 

Počet členů celkem: 15    
Počet přítomných: 12 
Počet hlasů kladných: 12 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se: 0 

    
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
 

2. Diskuze k protokolu NAÚ o kontrole OU 

Špunda se připojil k zasedání. 

Lata informoval Radu o aktuální situaci a stavu zpracovávaných materiálů. Materiály byly 

členům Rady předány spolu s podklady pro zasedání. Jandačka, Kopecký a Malura pro 

urychlení jednání předpřipravili návrh usnesení a doporučení. 

Následovala diskuze o navrženém usnesení, na jejímž základě bylo usnesení upraveno do 

finální podoby. 

Po diskuzi Rada přistoupila k hlasování o schválení usnesení. 

Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje usnesení k protokolu NAÚ o kontrole 
OU (viz příloha č. 2 zápisu). 

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 15    
Počet přítomných: 13 
Počet hlasů kladných: 13 
Počet hlasů záporných: 0  
Zdrželi se:  0 

 
Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
 
Následovala diskuze o navrženém doporučení k návrhu stanoviska OU ke kontrolní zprávě 
NAÚ (viz příloha č. 3 zápisu). Členové Rady k doporučení neměli výhrady. 
 
Lata uvedl, že doporučení vezme při zasílání stanoviska na vědomí. Stanovisko OU bude 
zasláno společně za všechny fakulty. 
  

 
Další zasedání Rady pro vnitřní hodnocení proběhne opět on-line přes aplikaci MS Teams. 

Termín konání bude 11. 5. 2020 v 15:00. 
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ROZDĚLOVNÍK:    
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.    
místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.    
předsedkyně AS OU: PhDr. Ilona Plevová, Ph.D.    
studentský zástupce v RVH OU za AS OU: Jiří Skýpala, Mgr.    
člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.    
člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.    
člen RVH OU za AS OU: PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.    
člen RVH OU za VR OU: prof. PaeDr. Oldřich Chytil, Ph.D.    
člen RVH OU za VR OU: prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.    
člen RVH OU za VR OU: prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.    
člen RVH OU za VR OU: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.    
člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D.    
člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.    
člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.    
člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.    
Portál OU   
  
Zapsala: Eva Haroníková  
Verifikoval: Jan Lata 
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Příloha č. 1 – Náhradní hodnotitelé pro navazující magisterský studijní program 

Behaviorální zdraví, sport a technologie 

 
 
doc. Mgr. Josef Mitáš, PhD. https://ftk.upol.cz/kontakty/vizitka/empid/17854/  
 
 
Prof. David Šmahel https://www.muni.cz/lide/3068-david-smahel  
 
 
doc. Blanka Klímová https://www.uhk.cz/cs/osoba/2780/blanka-klimova  
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Příloha č. 2 – Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity 
 
V reakci na četné mediální výstupy týkající se návrhu kontrolní zprávy Národního 

akreditačního úřadu (NAÚ), s níž se členové Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity 

(RVH OU) detailně seznámili, RVH OU konstatuje následující: 

1. RVH OU považuje pochybení v přijímacím řízení na Fakultě sociálních studií OU, 

Filozofické fakultě OU, Pedagogické fakultě OU a Přírodovědecké fakultě OU za 

převážně formální a méně závažná. 

2. Výjimkou jsou zásadní pochybení Lékařské fakulty OU v případě přijímání uchazečů, 

kteří neuspěli u přijímací zkoušky.  Ve shodě s kontrolní zprávou NAU považuje RVH 

OU tato pochybení  za velmi závažná. 

3. RVH OU již v roce 2018 zahájila zjednání nápravy a vytvořila systém opatření. I po 

obdržení finální kontrolní zprávy NAÚ bude iniciovat odstranění dílčích formálních 

nedostatků, na které již předběžná zpráva upozorňuje. 

4. Předběžná kontrolní zpráva NAÚ v závěru jednoznačně konstatuje, že v přijímacím 

řízení pro akademický rok 2019/20 byla zjednána podstatná náprava na všech 

kontrolovaných fakultách OU. 
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Příloha č. 3 – Doporučení Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity 
 

1. Návrh stanoviska OU ke kontrolní zprávě NAÚ považujeme za velmi důkladně 

zpracovaný, včetně nástinu modelových situací, které se týkají oprávněnosti institutu 

odvolání. Argumentace OU ohledně institutu odvolání je ve stanovisku přesvědčivá. 

2. Do stanoviska doporučujeme zařadit zmínku o: 

- skutečnosti, že kontrolní mechanismy OU nebyly schopny do roku 2018 odhalit 

přijímání studentů, kteří neuspěli u přijímací zkoušky. 

- nekonsistentním přístupu a pochybeních při uplatnění institutu odvolání na 

jednotlivých fakultách OU. 

 


